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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова и главният секретар на финансите на Великобритания Дани 
Александър се споразумяха за обмен на информация и сътрудничество в областта на биоразнообразието  
Срещата се проведе в Лондон по време на годишния конгрес на АЛДЕ 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2325    

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова се срещна в Лондон с главния секретар 

на финансите на Великобритания, министър Дани Александър. Двамата министри се споразумяха за 

обмен на информация и тясно сътрудничество в областта на биоразнообразието и  планирането на 

инфраструктурни проекти.  Срещата се проведе в Лондон по време на годишния конгрес на АЛДЕ. 

Министър Михайлова бе член на българската делегация.   Тя запозна своя домакин с актуалната 

политическа ситуация в България. Двамата обсъдиха общата позиция на европейските либерали за 

балансирана политика срещу нарастващите прояви на национализъм и ксенофобски тенденции. По 

време на срещата министър Михайлова постави въпрос  за свободата и равните възможности на 

трудовия пазар в Англия за квалифицирани български граждани, които допринасят за развитието на 

общата европейска икономика.  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=88  

 
 

Текст: Настоящият законопроект цели въвеждането на правна рамка за прилагане на следните 
регламенти на Европейския Съюз в областта на химикалите:  
• Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и 
вноса на опасни химикали; 
• Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в 
потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни 
машини;  
С Регламент (ЕС) № 649/2012 се въвеждана балансиран механизъм за разрешаване на износа на 
химикали от части 2 и 3 на Приложение I от регламента при липса на отговор за внос от страна на 
компетентни органи на държавите-вносители. Прецизира се и процедурата, по която се осъществява 
износа на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия. В изпълнение на 
задълженията по уведомяване на компетентния орган (МОСВ), износителите получават възможност за 
отдалечен електронен достъп чрез базата данни на Европейската агенция по химикали (ЕСНА). По този 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2325
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=88
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начин се оптимизира дейността на икономическите оператори и компетентния орган при изпълнението 
на задълженията им по уведомяване за износ съгласно изискванията на регламента. 
Със законопроекта се определят и уточняват контролните правомощия на министъра на околната среда и 
водите във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 259/2012, чрез който се постига ограничаване 
употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителски перилни детергенти и 
потребителски детергенти за автоматични съдомиялни машини, свързано с безопасността на хората 
и/или околната среда. Прецизират се и административно-наказателните мерки свързани с прилагането 
на горепосочените регламенти.  
Настоящият проект цели и обезпечаване на дейностите на Експертния съвет за оценка на приоритетни 
вещества по чл. 21, ал. 1 от закона, и създаване на условия за устойчивото му и ефективно 
функциониране, като консултативен и оперативен орган. В обхвата на дейностите на Експертния съвет се 
включват оценка на приоритетни вещества и изготвяне на мотивирано предложение до министъра на 
околната среда и водите за: 
• хармонизирано класифициране и етикетиране на вещество съгласно чл. 37 (1) от Регламент (ЕО) № 
1272/2008 (CLP);   
• идентифициране на веществото съгласно чл. 59 (3) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), като 
предизвикващо особено безпокойство;  
• ограничаване на веществото съгласно чл. 69 (4) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);  
• ограничаване на употребата на вещество или група от вещества в електрическо и електронно 
оборудване.  
Крайна дата за съгласуване: 16.12.2013 г.   
Електронен адрес за становища:  t.velkova@moew.government.bg  
Пълният текст на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси е тук!  
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук! 
 

Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Предприятие за рециклиране на гуми започна работа край видинското село Сланотрън, 

независимо от протестите 
 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/12/02/1855292/predpriyatie-za-retsiklirane-na-gumi-
zapochna-rabota-kray-vidinskoto-selo-slanotran-nezavisimo-ot-protestite.html  
 

 

Текст: Предприятие за рециклиране на гуми започна работа край видинското село Сланотрън, 
независимо от протестите, каза за Радио “Фокус”- Видин Венелин Павлов, кмет на населеното място. Той 
заяви, че жалба, подписана от над 300 жители на селото е подадена до Министерство на околната среда 
и водите, както и до други институции и се очаква отговор от тях. Предприятието се намира на около 300 
метра от последните къщи на селото и е разположено върху 22 дка частен имот, закупен от фирмата. 
„Предприятието вече работи, вижда се бял дим, който излиза от комина на производствените постройки, 
какви са замърсяванията засега никой не знае”, каза кметът на селото. Той посочи, че предприятието от 
два дни вече се охранява от охранителна фирма. „В предприятието не работи нито един местен жител от 
Сланотрън, безработицата при нас е голяма, но хората повече се безпокоят за чистотата на питейната 
вода, на въздуха и да не се трови почвата”, категоричен е кметът на Сланотрън. 
 

 

mailto:t.velkova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/ZID_ZZVVHVS_phoshpates_PIC_2013.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/Doklad_Minister_zid_zzvvhvs_vanshno_saglasuvane_MS_draft.doc
http://www.focus-news.net/news/2013/12/02/1855292/predpriyatie-za-retsiklirane-na-gumi-zapochna-rabota-kray-vidinskoto-selo-slanotran-nezavisimo-ot-protestite.html
http://www.focus-news.net/news/2013/12/02/1855292/predpriyatie-za-retsiklirane-na-gumi-zapochna-rabota-kray-vidinskoto-selo-slanotran-nezavisimo-ot-protestite.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Източник: goodnews.actualno.com  

Заглавие: В Хасково започва кампания за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от опаковки 

 

Линк: http://goodnews.actualno.com/V-Haskovo-zapochva-kampanija-za-nasyrchavane-na-razdelnoto-

sybirane-na-otpadyci-ot-opakovki-news_7743.html   

 

Текст: Регионална информационно-образователна кампания за насърчаване на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки и правилното им изхвърляне в трицветните контейнери започват община Хасково и 

ЕКОПАК България. Това съобщават от общината. Кампанията е под наслов "Хасково събира разделно! 

Защото искаме чисти улици, защото ценим природата, защото знаем, че има смисъл." Създаден е 

образователен клип, в края на който кметът на Хасково Георги Иванов отправя призив към съгражданите 

си да изхвърлят отпадъците разделно. В рамките на кампанията днес ще бъде открита детска площадка в 

кв. "Изгрев" в града, в присъствието на кмета Иванов и на изпълнителния директор на ЕКОПАК България 

Тодор Бургуджиев. С откриването й броят на детските площадки в Хасково вече е 90, от които 53 са 

изградени през последните години, отбелязват от общината. 

 

Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: Община Русе и "Топлофикация – Русе" парафираха договор за нова сепарираща инсталация 

 
Линк: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2194462  
 

 
Текст: Договор за изграждането на  инсталацията за сепариране на битови отпадъци, образувани на 
територията на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, подписаха кметът на Община 
Русе Пламен Стоилов и изпълнителният директор на "Топлофикация - Русе" ЕАД Георги Недев в 
присъствието на зам.-кмета по комунални дейности Свилен Иванов. 
С изграждане на съоръжението трябва да бъдат постигнати целите за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници и ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци Изграждането на инсталацията ще предотврати повишаването на такса 
"Битови отпадъци" с 30%. Крайният срок за изграждане на инсталацията за сепариране на битовите 
отпадъци е 31 декември 2015 г. 
На заседание на 17 октомври Общинският съвет – Русе, гласува решение за учредяване на безвъзмездно 
право на строеж в полза на "Топлофикация - Русе" ЕАД за изграждане на инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци Съгласно представения Генерален план за разработване на технически 
инвестиционен проект инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци 
преди депонирането им ще бъде застроена на площ 8977 кв.м и ще включва следните сгради и 
съоръжения: едноетажно хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена площ 8432 кв.м, 

http://goodnews.actualno.com/V-Haskovo-zapochva-kampanija-za-nasyrchavane-na-razdelnoto-sybirane-na-otpadyci-ot-opakovki-news_7743.html
http://goodnews.actualno.com/V-Haskovo-zapochva-kampanija-za-nasyrchavane-na-razdelnoto-sybirane-na-otpadyci-ot-opakovki-news_7743.html
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2194462
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едноетажна административно-битова сграда с разгъната застроена площ от 443 кв.м, охранителна 
постройка, електронна везна, трафопост Според изготвения разчет на разходите за изграждане и 
експлоатация на инсталацията индикативната стойност на проекта възлиза на 16 787 064 лв., от които 
оценка на стойността на технологичното оборудване е в размер на 2 791 200 лв., индикативната стойност 
на капиталовите разходи - на 13 995 864 лева Изграждането на инсталацията ще бъде реализирано в срок 
до 18 месеца в местност Под ормана изцяло със средства на "Топлофикация - Русе" ЕАД. От края на август 
2007 г. дружеството е 100% частна собственост 
 

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Мездренчани събират разделно отпадъци 

Линк:  http://konkurent.bg/article/7539/mezdrenchani-subirat-razdelno-otpaduci     

  

Текст: Общинската администрация в Мездра, на основание наредбата за управление на дейностите по 
третиране на отпадъци на територията на общината, уведомява, че от 2 декември до 31 декември 2013 г. 
се приемат заявления от граждани и фирми за участие в системата за разделно събиране на битови 
отпадъци за 2014 г. Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени 
към нея пластмаса, черни и цветни метали. При участие в системата за разделно събиране такса битови 
отпадъци ще се намали с 30% за сгради и застроени дворни места на граждани и организации. 
Заявленията за участие се получават и подават в информационния център на общината. Минималните 
единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови 
отпадъци в Мездра за 2014 г. се запазват на нивото от тази година и са търговски обекти – за 1 кв.м 
полезна площ в Мездра 40 кг хартия, за Зверино – 30 кг хартия. Допълнителна информация гражданите 
могат да получат на тел.: 92116 и 92156 - вътр.158.  
От информационния център допълниха, че за имоти, за които не е платена такса битови отпадъци за 
настоящата година, не се допуска участие в системата за разделно събиране за 2014 г. 
Декларираният брой лица, живеещи в имота, ще бъде сверен с базата данни за регистрираните по 
настоящ адрес. При констатирана разлика, дължимите количества рециклируеми отпадъци ще се 
определят на база броя лица, регистрирани по настоящ адрес в имота. 

 
Източник: projectmedia.bg 
Заглавие: Пет общини изграждат общо депо за отпадъци 
Проектът се финансира по ОП "Околна среда" 
 

Линк: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59185 
 

 
 
Текст:  Общините Никопол, Павликени, Свищов, Белене и Левски ще строят регионално депо за 
отпадъци. дейностите по изграждането му се финансират по ОП "Околна среда". Европейският фонд за 
регионално развитие отпуска 34,64 млн. лв., а от държавния бюджет са дадени над 6,11 млн. лв. Петте 

http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=59185
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общини също участват в проекта със собствен принос от 2 418 545 лв. Депото ще обслужва район с 
население над 100 000 души. Регионалният център за управление на отпадъците ще заема площ от близо 
174 дка. Строителството трябва да приключи до края на декември 2014 г. Очаква се годишните твърди 
битови отпадъци, които ще генерира, да са от порядъка на 36 000 тона, пише в. "Стандарт". Регионалното 
депо трябва да влезе в експлоатация през 2015 година. При изграждането му ще бъдат ангажирани около 
150 души, а след това ще бъдат назначени 38 служители. 
 
 

Източник: novini.bg 

Заглавие: Строят завод за преработка на стари автомобилни гуми край Тервел 
Капацитетът на базата ще е 240 тона на месец 

Линк: http://www.novini.bg/news/168990-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB.html 
 

  

Текст:  Край Тервел ще бъде изградена база за преработка на автомобилни гуми, излезли от употреба, с 

капацитет 240 тона на месец, съобщиха от кметската управа, предава БТА 

В инсталацията край село Кочмар гумите ще бъдат изгаряни чрез пиролиза, а в резултат на преработката 

ще се получават търговски продукти - котелно гориво, метални остатъци и други. Част от отделения при 

процеса газ ще се връща в реактора на съоръжението за поддържане на температурата, се посочва в 

предложението на инвеститора, депозирано в общината. Инсталацията за преработка ще бъде с мощност 

до 80 kW. Предвижда се в базата да бъде изградена и площадка за съхраняване на автомобилни гуми с 

капацитет 60 тона 

 

Източник: marica.bg 

Заглавие: Почват новото депо през лятото на 2014 г. 

Пет общини ще получат пари от Екоминистерството за сметища 

Линк: http://www.marica.bg/pochwat-nowoto-depo-prez--lqtoto-na-2014-g-news174885.html 
 

 

http://www.novini.bg/news/159866-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE.html
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Текст: През лятото на 2014 година ще стартират дейностите по изграждането на новото депо за твърди 
битови отпадъци. Кметът на Пазарджик Тодор Попов обяви, че от общината са подали искане до 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за утвърждаване на обхвата 
на проекта. Съгласно решение на управителния съвет на ПУДООС ще се финансира изграждането на една 
клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура. Освен Пазарджик пари за нови сметища ще 
получат още Дупница, Благоевград, Златица-Пирдоп, както и регион Костинброд за изграждане на 
претоварна станция в Своге. Утвърждаването на обхвата на проекта от ПУДООС ще даде възможност до 
края на 2013 и началото на 2014 година да имаме проектна готовност и пълен набор от документи за 
кандидатстване, обясни кметът Попов. 
Работният проект за депото ще включва външни връзки на площадката, входно-изходна зона на 
сметището, включваща портал с бариера и контролно-пропускателен пункт, електронна автомобилна 
везна, както и площадка за измиване на ходовата част на товарните автомобили на изхода на 
регионалното депо. Ще има и административно-битова сграда за обслужващия персонал. Първата клетка 
ще бъде с капацитет от 700 хиляди кубически метра отпадъци. Ще бъдат изградени системи за отвеждане 
и третиране на отделяния газ, както и на филтрационните води от депото. 
ИЗВИНЕНИЕ 
Кметът Тодор Попов за пореден път се извини на жителите на селата Алеко и Капитан Димитриево за 
пушека от сметището. Градоначалникът призова те да имат още малко търпение. 


